
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1054 

Взето с Протокол № 55 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 28.09.2018г. 

 

Относно: Допълнение към актуализация в разчета за финансиране на 
капиталовите разходи към м.Септември на община Септември за 2018г.. 

 

Настоящата актуализация променя макрорамката на капиталовата 

програма за 2018г. отразени в други източници за финансиране (дарения, 

ПУДООС, заеми, други). 

Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община 

Септември, след станалите разисквания и на основание чл. 21, ал.1, т.6 от 

ЗМСМА, 

РЕШИ: 

Приема актуализация в разчета за капиталови разходи на община Септември за 

2018 г.към м.Септември в размер на увеличение1 866037лв., отразени в 

източници на финансиране(съгласно „Разчет за финансиране на капиталовите 

разходи“:)по обекти както следва: 

I. Да се извърши актуализация в увеличение/намаление в размер 
на1лв.,отразени в собствени средства(съгласно „Разчет за 
финансиране на капиталовите разходи“)по обект както следва: 

 

1. Намаление в размер на /-/ 1 лв: 
 

1.1За разходен параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи”, Функция 06 „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, в 

размер на 1лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било  

/лв./ 

Става 

към 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 



08.2018 

/лв./ 

1 

„Реконструкция и рехабилитация на 

съществуващи общински пътища, 

съоръжения и принадлежности към тях 

в Община Септември” - Част от 

общински път PAZ1206 - /III- 8402/ 

Септември/ III-3704 от км 5+000 до км 

6+480, /който в регулационните 

граници на гр. Септември  съвпада с 

бул.“България“ от км 0+000 до км 

1+480/ 

 347 739 347 738  1 

 

2. Увеличение в размер на/+/ 1лв: 
 

2.1.За разходен параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни 

материални активи”, Функция 06 „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, в 

размер на 1 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

към 

01.2018 

/лв./ 

Става 

към 

08.2018 

/лв./ 

Разлика в 

увеличени

е  /лв./ 

1 

"Закриване и рекултивация на 

общинско депо за битови отпадъци на 

територията на община Септември" 

0 1 1 

 

II. Да се извърши актуализация в увеличение в размер на 1 866 
036лв.,отразени вДруги източници за финансиране -(дарения, 
ПУДООС, заеми, други) (съгласно „Разчет за финансиране на 
капиталовите разходи“)по обект както следва : 

 

1. Увеличение в размер на /+/ 1 866 036 лв: 
 

1.1.За разходен параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни 

материални активи”, Функция 06 „Жилищно строителство, 



благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, в 

размер на 1 866 036 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

към 

01.2018 

/лв./ 

Става 

към 

08.2018 

/лв./ 

Разлика в 

увеличени

е  /лв./ 

1 

"Закриване и рекултивация на 

общинско депо за битови отпадъци на 

територията на община Септември" 

0 1 866 036 1 866 036 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници:               21 
Присъствали:                                              20 
Гласували:                                                   20 
 „За”:                                                             20                            
„Против”:                                                        0  
„Въздържали се”:                                          0                   
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


